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Základní informace a organizace školního roku 2022/2023 

Obsah: 

- Vedoucí pracovníci školy 

- Organizace školního roku 

- Informace školní družinny a školní jídelny 

Vedoucí pracovníci školy 

- Ředitel školy: Mgr. Markéta Zemanová 

- Zástupce ředitele: Mgr. Michaela Šrůte Jiráková 

- Vedoucí školní jídelny a ekonomka školy: Petra Junková 

Organizace školního roku 

Prázdniny: 

- Podzimní prázdniny: 26. a 27. 10. 2022  

- Vánoční prázdniny: 23. 12. 2022 – 2. 1. 2023 

- Pololetní prázdniny: 3. 2. 2023 

- Jarní prázdniny: 13. 2. – 19. 2. 2023 

- Velikonoční prázdniny: 6. 4. 2023 

- Hlavní prázdniny: 1. 7. – 3. 9. 2023 

Třídní schůzky: 

- úterý, 6. září 2022 od 17:00 – 2.A a 3.A a MŠ 

- úterý, 15. listopadu 2022 od 17:00 – ZŠ  

- úterý, 11. dubna 2023 od 17:00 – ZŠ  

Pedagogické rady: 

- čtvrtek, 1. září 2022 

- úterý, 15. listopadu 2022 

- úterý, 24. ledna 2023 

- úterý, 11. dubna 2023 

- úterý, 27. června 2023 
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Vydání vysvědčení: 

- úterý, 31. ledna 2023 

- pátek, 30. června 2023 

Škola nanečisto 

- středa, 8. března 2023 

- středa, 22. března 2023 

Dny otevřených dveří 

- středa, 1. března 2023 

- středa, 26. dubna 2023 

Zápisy 

- do ZŠ: 4. a 5. dubna (úterý a středa) 2023 

- do MŠ: úterý, 2. května 2023 

Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků 

- úterý, 6. června 2023 

Informace školní jídelny 

- Kontakt školní jídelny: 739 041 333 

- Přihlášku ke stravování si nový strávník vyzvedne v kanceláři a odevzdá nejpozději 24 hodin 

před dnem, kdy se začíná stravovat 

- Cena obědů je 33,- Kč na den (1. – 5. ročník) 

- Platba stravného se provádí trvalým příkazem z běžných bankovních účtů. Číslo bankovního 

účtu je 7034-250185319/0800. Měsíční platba činí 660,- Kč (1. – 5. ročník). 

- Platby musí být připsány na účet školní jídelny nejpozději 25. den předcházejícího měsíce. 

- Výdej obědů je od 11:40 do 12:55 hodin. 

- Obědy je možné odhlásit nejpozději do 7:30 hodin téhož dne telefonicky na telefonních 

číslech školní jídelny, nebo zapsat do sešitu školní jídelny.  

- Při odhlášení obědů je možné si první den odnést oběd ve vlastních nádobách; tímto 

způsobem budou obědy vydávány od 11:25 do 11:40. Z hygienických důvodů nelze oběd do 

vlastních nádob vydávat v jinou dobu.  

- Hromadné odhlášky (výlety, exkurze apod.) je nutné zabezpečit týden předem 

prostřednictvím třídního učitele.  
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- Prázdniny se automaticky do stravného nezapočítávají, není tedy nutné je odhlašovat. Při 

placení obědů jsou odhlášené obědy z nové platby odečítány. 

- Připomínky, náměty a dotazy k zajištění stravování žáků lze předkládat vedoucí školní jídelny 

nebo vedení školy. 

Informace školní družiny 

- Provoz v ranních hodinách je 6:30 – 7:30 hodin; žáci přicházejí do družiny nejpozději v 7:40 

hodin. 

- Odpolední provoz školní družiny je dělen následovně:  

o Oběd – 14.00 hodin: polední klid,  

o 14:00 – 15:00 hodin: zájmová činnost/pobyt venku, 

o 15:00 – 16:00 hodin: činnost zájmových kroužků, 

o 16:00 – 17:00 hodin: zájmová činnost. 

- Zákonní zástupci nebo jimi pověřené osoby si vyzvedávají žáky z družiny před 14:00, poté od 

15:00; po včasné dohodě s vychovatelkou je možné si vyzvednout ve výjimečných případech 

žáka i dříve. 

- Družina je v provozu po celý školní rok kromě prázdnin vyhlášených MŠMT. 

- Zákonní zástupci se finančně podílí na částečné úhradě neinvestičních nákladů na provoz 

družiny ve výši 500,- Kč za jeden měsíc. Příspěvek se platí předem bankovním převodem na 

číslo bankovního účtu 7034-250185319/0800 zpravidla pololetně. Za dobu nepřítomnosti 

dítěte v družině se příspěvek nevrací.  

- Platby musí být připsána na účet školní družiny nejpozději 25. den předcházejícího měsíce. 

-  Omluvy nepřítomnosti žáka v družině – odchylky od docházky žáka nebo způsob odchodu 

sdílí vždy rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka příslušnému vychovateli písemně.  

 

 

 

  


